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 Chia Ahmedحمادة سالم                                                    –سر جديد يكشف مدى عشوائية السوق 

 ( 1صفحة ) 

 هوبركات هللا ورحمة عليكم السالم

 حول الجدل كثر ما بعد ولكن هعلي التجارب كل اكمال بعد الموضوع هذا اطرح ان اود كنت البداية في

 ولو لوضع الموضوع افتح ان قررت ال ام بعشوائية يتحرك السوق هذا بالفعل وهل السوق عشوائية

 لقصر امامنا العشوائية بعض تكونت وان،  حياتنا في  للعشوائية مجال ال انه تثبت بسيطة نبذة

 . المستعان وهللا. .  محكم نظام الى النهاية في  لوتؤ فانها لها عقلنا استيعاب

 : اوال عليها لنتفق المسلمات بعض نطرح اوال

 . الكريم القرآن في  مرة من اكثر هولذكر هب خاص سحر من له لما 7 الرقم قوة نعلم كلنا -1

 مدبر الن مسارها عن ابدا تحيد ان يمكن ال متكاملة منظومة وفق يسير الكون هذا ان نعلم كلنا - 2

 ، داللة لهو اال وجل عز المولى هذكر رقم او حرف او كلمة وكل وتعالى انهسبح هللا هو الكون هذا

 كثيرة دالالت له الرقم هذا او الحرف هذا يكون ان الممكن ومن. .  لهجه من لهوجه هعرف من هعرف

 . الموفق هو وهللا هللا باذن سنحاول اننا اال هاسرار بكل االحاطة او استيعابها عن عقلنا يعجز

 يا احد يعيرها لم انه اال مالحظة فيه وذكرت (يالماش على معلومة) هاسم موضوع فترة من كتبت

 هوحد هللا عبادة اجل من الكون هذا خلق واساسا هللا صنع من هو الكون هذا ان بها اذكركم اهتمام

 بنا طال مهما نستطيع لن بحثناها لو اسرار الجملة هولهذ. .  هللا اال اله ال هو الكون هذا سر ان اى

  ابحث ان ياستطاعت بقدر حاولت ولكن. .  الصفحات ماليين الى المنتدى هذا صفحات وامتدت الوقت

 لطريقة وطبقا حرف 12 حروفها ان فوجدت بحت يعلم جانب من( هللا اال اله ال) الجملة ههذ في

 ومضاعفاتها 7 في ضرب لو 3 ياالول الرقم هذا،  3 الرقم بهذا نحتفظ،   3=2+1=12 ياالول الرقم

( 7 للرقم ىلاالو المضاعفة) 14 في  ضرب ولو،  3 ياالول هورقم 21=7*3. .  غريب يءش سنجد

 الناتج سيكون( 7 للرقم الثانية المضاعفة) 21 في  ضرب ولو،  6 لياالو هورقم 42 الناتج سيكون

 3ـ ب تبدأ الدورة ان ستجد 7 للرقم مضاعفات يا في  ضربنا لو هكد بعد،  9 لياالو هورقم 63

 . وهكذا ثانية مرة تتكرر ثم 9ـ ب وتنتهى

 حروفها عدد( اله) كلمة وان 2 حروفها عدد( ال) كلمة اول ان التراصف لنظرية طبقا انه ايضا وجدت

 4332 ليالتا الشكل على الرقم فيكون،  4 هحروف عدد الجاللة ولفظ 3 حروفها عدد( اال)  وكلمة 3
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 Chia Ahmedحمادة سالم                                                    –سر جديد يكشف مدى عشوائية السوق 

 ( 2صفحة ) 

( الذهبية النسبة) 618.857 هو الناتج سيكون 7 على هقسمنا فلو،  هب خاص سحر له الرقم هذا

 :  9و 6و 3 ايضا لياالو الرقم ان سنجد مضاعفاتها يوا 7ـال في  هضربنا لو وايضا هللا سبحان

 3 لياالو الرقم 30324= 7*4332

 6 لياالو الرقم 60648= 14*4332

 9 لياالو الرقم 90972= 21*4332

 لدينا ارقام اهم لكن. .  يشاء من عن هويحجب يشاء لمن هللا هيعلم بها خاص سر االرقام هلهذ ان اكيد

 اقرب في  بحثنا لو. .  جديدة معلومة الى يتأن. .  الرقمين بهذين نحتفظ،  3ـ ال ثم 7ـ ال يه االن

 ي .الثنائ النظام هو موجود نظام اقرب ان سنجد 7و 3 بالرقمين تهتم يالت الموجودة االنظمة

 يفهم ال والكومبيوتر،  الكومبيوتر هعلي يبن الذي هو النظام هذا:  يالثنائ النظام عن بسيطة نبذة

 كل في  داخل االن الكومبيوتر وطبعاي ، الثنائ النظام سوى يفهم ان يستطيع ال بل ارقامنا وال لغتنا

 لنا فكيفيء الش هذا عن الكثيرون غفل لذلك،  الفوركس سوق بالتأكيد ضمنها ومن الحياة مجاالت

 نتعامل كيف،  الكومبيوتر عصرهم في موجود يكن لم لعلماء قديمة بطرق االن حتى نتعامل ان

 االختراع هذا ايامها موجود يكن لم صممت عندما كثيرة وبطرق جان وحتى واليوت يبفيبوناتش

 لذلك احيانا يءويخط احيانا يصيب قاصر يءش بها طرقنا ان اكيد يبقى،  الكومبيوتر وهو العجيب

،  3ـ وال 7ـ ال يه االن لدينا الموجودة االرقام اهم ان عرفنا هكد طيب. .   بالعشوائية السوق نتهم

 ايضا هكذا تكون ان ويمكن( 11) هكذا يكون ثنائيا 3 ـال وتمثيل( 111) هكذا يكون ثنائيا 7ـ ال وتمثيل

  الدخول ودون،  (011) هكذا يكون لماذا سنعرف ولكن يؤثر ال اليسار على 0ـ ال ان حيث،  (011)

 رقم يال يالثنائ الرقم على الحصول كيفية هو يهمنا الذي كل هبناء وكيفية يالثنائ النظام تفاصيل في

  نختار ثم view على نضغط يب اكس الوندوز كان اذا الكومبيوتر جهاز في  الحاسبة لةاآل في  عندنا

scientific  ـال نظام على يكون عندما 7 وليكن يالعاد يالعشر الرقم نضع ثم dec على نضغط ثم 

bin نظام فسنختار سفن الوندوز كان اذا اما،  111 هكذا هفسنجد 7 للرقم يالثنائ بالتمثيل ينات يلك 

 . الطريقة بنفس ونكمل programmer ـال
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 Chia Ahmedحمادة سالم                                                    –سر جديد يكشف مدى عشوائية السوق 

 ( 3صفحة ) 

،  الفاصلة بدون السعر واحضر زوج يال يتاريخ قاع او تاريخية قمة يا الى اذهب بسيطة معلومة

 مكونات في (111) الشكل ـال هذا ستجد النك هللا باذن تدهش سوف الرقم لهذا يالثنائ بالتمثيل إئت ثم

 االن عرفنا،   10111001100100  هكذا يالثنائ لهتمثي 11876 لليورو االخير القاع مثال. .  الرقم

 يفهم ال الكومبيوتر ولكن الشارت على سعر اساسا هو يالل رقم يال يالثنائ التمثيل على نحصل كيف

 3ـب تبدأ الدورات ان ايضا وعرفنا ثنائية تكون ان ويجب يفهمها بل نعرفها يالت باالرقام السعر هذا

 ( .  9،   6،   3: )  9ـ ب وتنتهى

 360 الدائرة درجات عدد ان الحظنا ولو 9 ايضا لياالو هرقم ان سنجد 369 الرقم هذا شاهدنا لو

 انهسبح هللا اال هيعلم ال بسر جاءت بل هباء يتات لم ههذ الزيادة ان يا 9 الزيادة وتكون درجة

 وازدادوا سنين مائة ثلث كهفهم في  ولبثوا: ))  الكهف سورة في  وجل عز المولى ويقول،  وتعالى

 . العظيم هللا صدق((  تسعا

 سوق على الكالم هذا سنطبق،  هللا اال هيعلم ال بسر جاءت بل هباءا يتات لم ههذ زيادة 9ـ ال ان يا

 يالثنائ لهوتمثي 11876 كان السعر،  دوالر لليورو ليالحا يالتاريخ بالقاع مثال يسنات. .  الفوركس

 3 كل ان بمعنى طاقة مستويات الى يالثنائ الرقم هذا سنقسم االن،  10111001100100 هكذا

 .  7 الى 0 من لالرقام يالثنائ التمثيل نعرف ان البد:  اوال. .  رقم لو مستوى تمثل خانات

0=000 

1=001 

2=010 

3=011 

4=100 

5=101 

6=110 
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 Chia Ahmedحمادة سالم                                                    –سر جديد يكشف مدى عشوائية السوق 

 ( 4صفحة ) 

7=111 

 ؟ فقط خانات 3 االرقام اخترنا لماذا

 سنقسم هوعلي،  خانات 3ـ ال نطاق اخر يه 7ـ ال وايضا ههذ لقاعدتنا البنائية الوحدة يه 3ـ ال الن

 .  التراصف لنظرية طبقا له المقابل بالرقم يونات خانات 3 كل اليورو لقاع يالثنائ الرقم

 الخر اليسار على صفر اضفنا( 010( )111( )001( )100( )100) فيكون 10111001100100

 تكون التراصف لنظرية وطبقا الرقم على يؤثر ال اليسار على 0ـ ال وايضا االتزان نحفظ يلك رقم

 واصبح الدورة نهاية في  كانت 9ـ ال ان يا 9= 18= 2+7+1+4+4،  2 7 1 4 4 ليكالتا االرقام

 نكمل.  .  صدفة محض جاء الكالم هذا يكون يمكن طيب. .  الهابطة الدورة وانتهت قاع الرقم

،  13333 النقطة الى وصل ان الى الزوج صعد 9 لياالو الرقم وكان القاع تكون بعدما ةبالتجر

 طبقا هارقام وتكون،  11010000010101 يالثنائ لهتمثي،  13333 الرقم على الكالم نفس سنطبق

 ؟ صدفة جاءت ايضا ههذ هل 3 لياالو الرقم،  32025 يه التراصف لنظرية

 النقطة الى وصل ان الى اخرى مرة الزوج صعدي ، تان فين راح نشوف لما لغاية نكمل تعالوا طيب

 6 لياالو الرقم،  35133 يه التراصف ارقام،  11101001011011 هو يالثنائ تمثيلها،  14939

 صعدت ثم 3 ـبال بدأت جديدة دورة بدات ثم 9 الرقم عند انتهت بالفعل الدورة ان يا. .  هللا سبحان

 لهو محكم نظام له بل بعشوائية يسير ان يمكن ال السوق ان يتوضيح بسيط مثال هذا،  6 الى

 قصر هو بها الجهل يكون ان الممكن ومن،  جهلها من بها وجهل عرفها من بها عرف هاسرار

 فتكون االخطاء بعض بها امامنا الموجودة االسعار تكون ان الممكن فمن ما خطأ او معلوماتنا

 االرقام ايجاد كيفية في قصور ولكن ضعفها وال القاعدة في  عيب ليس وهذا..   خاطئة كلها حساباتنا

 . المستعان وهللا. .  األسرار ههذ في  البحث الكمل االن اترككم. .  الصحيحة

 

=================== 
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 Chia Ahmedحمادة سالم                                                    –سر جديد يكشف مدى عشوائية السوق 

 ( 5صفحة ) 

   Awacs_Fx بواسطة كتبت مشاركة

 .   639 و 369 بين الفرق ما ولكن( . .  9،  6،  3. . )  بحق رائع انت كم

 لياالو رقمها وايضا يالرباع الشكل زوايا احدى 270=  369-639 اطرح. .  الكريم ياخ لك شكرا

،   اــايض 9 لياالو اــرقمه 27=369-396،  اــايض 9 لياالو اــرقمه 594=  369-963 اطرح،  9

 هرقم 162= 9*6*3،  هبعض في  369 الرقم ارقام اضرب،  9 ايضا لياالو رقمه 324= 693-369

 من يا في  369 الرقم اضرب،  9 ايضا لياالو هرقم 2583= 7 في  369 الرقم اضرب،  9 لياالو

 ايضا 360= 9- 369 الرقم بقى اطرح،  9 دائما لياالو هرقم وايضا رقم سينتج 7ـ ال مضاعفات

 اضرب،  9 لياالو هرقم دائما الناتج 9ـ ال مضاعفات من يا - 369 الرقم اطرح،   9 لياالو رقمها

 سينتج 9ـ ال مضاعفات من يا في  369 الرقم اضرب،   9 لياالو رقمها 3321=9 في  369 الرقم

 . ليغا يا يتحيات تقبل ؟ هكد كفاية وال كمان عايز،   9 لياالو هرقم ناتج يا ايضا

=================== 

   الفوركس فواز بواسطة كتبت مشاركة

 أن حيث نعرفها التي األرقام جميع أهمية يعلم كلنا وللجميع الموضوع صاحب لألخ طيبة تحية

 فجميعها،  األرقام باقي عن الكريم القرآنب 7 لرقم وتفضيل أهمية يوجد وال خاص سحر لجميعها

 وصوالا  ، والستة ، والثالث ، المثنى وحتى ، واحد الرقم من الكريم القرآنب ذكرها تم وجميعها مقدس

 اال يسراا  او قسراا  مدلوالته كل اكتشاف ومحاولة األرقام من غيره عن معين رقم تقديس وما،  11 للـ

 السوق حركة. .  الثالثة وال 9 الرقم وال السوق يقود ال 7 الرقم إن ، صدقني البشرية للنفس خداع

ا  عشوائية هي  وحتى الرياح وحركة والجزر بالمد وارتباطها وتكسراتها البحر أمواج كحركة تماما

 ال تقدر، لن؟  المؤثرات هذه جميع وإدراك إحصاء تستطيع هل. .   الكواكب وباقي الشمس جاذبية

 معضلة حل في النفس إرهاق الخطأ من لذلك،  عزوجل المولى خالقها اال إحصائها على يقدر

 بحاجة كنت إن،  اليقين وعدم اإلحتماالت على المعتمد الرياضي الطريق بدون الطرق بهذه العشوائية

 ثق ولكن.  . الشعر له يشيب ما المفاجآت من لك عندي فثق ، األرقام أسرار حول التأكد من لمزيد

ا  عشوائي األمر أن بالنهاية  . تحصيه ولن تماما



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmedحمادة سالم                                                    –سر جديد يكشف مدى عشوائية السوق 

 ( 6صفحة ) 

 عشوائية االمواج حركة هل يعشوائ السوق هل)  بين تفرق ان يجب ياخ. .   الكريم ياخ بك مرحبا

 اوال نتفق دعنا ييعن. .  ادراكها نستطيع هل بين وما (عشوائية الكواكب يباق مع الشمس تجاذب هل

 نحن نستطيع هل لكن. .  عشوائية يا او خلل يا دون باحكام مدبر الكون هذا في  يءش كل ان

 رياضية يه بها اعمل يالت الطرق معظم ان يصدقن،  القصيد بيت هو هذا ال ام الحركة ههذ ادراك

 رياضية يوه،  هاالتجا نفس في  المضاعفات او بدقة المحسوبة العكسية بالمضاعفات سواء بحتة

 اال بسيط يءش يوضح الموضوع هذا انما،  احتماالت يال تخضع وال 2 يتساو ان البد 1+1 بحتة

 فبالرغم االرقام اسرار لبعض يحاجت اما،  وعسى لعل تقليدية غير طرق في  نبحث ان يجب اننا وهو

 الخاصة االسرار ههذ اعطنا فارجوك جديدة معلومة يا يتلق في اتردد ال يان اال فعال شايب يشعر ان

 خير هللا وجزاك علمك من نستفيد يولك الناس اكثر بها يستفيد يلك العام على ضعها ولكن باالرقام

 ي .تحيات وتقبل. .   علما هللا ادكزو

=================== 

   السالطين قاهر بواسطة كتبت مشاركة

 . تحياتي وتقبلوا. .  للوقت مضيعة مجرد الثنائية االرقام. .  عليكم سالم

 روح انت،  انت سيبك بص. .  السالطين قاهر يا بيك واهال. .  هوبركات هللا ورحمة السالم عليكم

 ءوشرا بيع وتحت فوق نقطة 30 وكل 30 واستوب 30 بهدف ءوشرا بيع صفقة وافتح الشارت على

 هههههههههه ؟رايك هاي لهك هد القلب وجع من دماغك وريح. .  نقطة 30 واستوب نقطة 30 وهدف

 . ليغا يا يتحيات تقبل. . 

=================== 

   manawi بواسطة كتبت مشاركة

 الرحيم الرحمن هللا بسم اسرار في ةحماد اخ يا حيلك تشد ما. .  بركاته و هللا رحمة و عليكم السالم

 . داج قوي عددي ترتيب و اعجاز فيها ةالفاتح ةسور في او ةبنتيج تطلع يمكن
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 ( 7صفحة ) 

 ييعن 2 الرقم،  2 لياالو رقمها( الرحيم الرحمن هللا بسم) . .  هوبركات هللا ورحمة السالم عليكم

 وسبحان البداية هو 2 الرقم ان ستجد التسعة مربع الى ذهبت لو،  دورة كل وبداية هاتجا يا بداية

 . واعلم اعلى تعالى وهللا هذا الكريم القرآن سور بداية( الرحيم الرحمن هللا بسم)،  هللا

=================== 

   السالطين قاهر بواسطة كتبت مشاركة

 ـال وشغل بس يسامحك هللا الطريق اول اعطاك من ةياحماد نسينا. .  ههههههههه ياغالي بيك هال

 ممكن،  ولالعضاء لك راجع فهذا وقت مضيعة في تبحث انك اما،  ومربح ملموس شيء وغيره 30

 والانا الانت ماوصله لشيء ويوصل االعضاء من واحد درب ينير ان وجل عز هللا من ذلك واتمنى

 مايخطر وكل ارقامه اتدارس السوق في سنوات 3 فترة ماقضيت بعد به ارضى ال 50-50 وشغل

 بكرة عن الثنائية االرقام خضت،  وتعالى سبحانه هللا باذن اصل حتى وابحث ابحث والزلت بالك على

 لكم فاتمنى. .  نصيب فيها لي هللا يكتب لم والكن جيدا ذلك يعلم االيميل على يعرفني واللي ابيها

 . تحياتي وتقبلوا. .  يارب التوفيق

 . اوال هذا لك ثم اوال هلل والشكر احد يا من معروف يا انسى ما يعمر انا السالطين قاهر ياخ

 هاتجا في  البحث في  طويل وقت اضعت لقد ادق بمعنى او البحث وماكملت قصير نفسك انت ثانيا

  االنطالق تبدأ ومنها كبداية قوية قاعدة على تستند ان البد مجال يا في  تبحث يلك. .  تماما يءخاط

 استندت؟ قاعدة يا على( 0000) مستوى خانات اربع كل الطاقة مستويات تقسم كنت بحثك مجال في

 اعتمدت يلكن ؟ اربعة اخترت لماذا( 00) او( 000) او( 00000) يكونوا لم لماذا خانات 4 كل ولماذا

 مع متوافق تلقائيا ينفس وجدت خانات 3ـ ال ومن الموضوع بداية في  هذكر ورد الم ؟ لماذا خانات 3

 النظام ومن OCT يالثمان النظام مع متداخل ينفس الجد يالثنائ النظام تخطيت يانن يا يالثمان النظام

 مرة وتحاول نفسك تراجع ان منك اطلب لذلك،  الشارت على وعجيب غريب توافق وجدت يالثمان

 . هللا باذن تدهش وسوف الجديدة بالطريقة ولكن سابقا هقضيت الذي الوقت بربع ولو اخرى

 . ( صح؟ هبل هكد شوف،  واحد اسبوع في % 500 ربح الى وصل صاحبك)  همسة
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 . ليغا يا يتحيات تقبل. .  فكرة على انا مش

=================== 

   السالطين قاهر بواسطة كتبت مشاركة

 على يعتمد ياريس الثنائية االرقام قانون،  الثنائية باالرقام علم على لست انك على دل دل ان هذا

 الى الصفر من) خانات الربع مثال،  وهكذا 32 ـل ثم ةخان 16 ـل ثم خانات لثمان ينتقل ثم خانات اربع

 وتقبل. .  واالعضاء انت الثنائية االرقام قانون تراجع حاول وهكذا خانات اربع على يعتمد(  15

 . تحياتي

 على اعتمدت بحثك بدأت لما انت. .  اساسا مبتدأ مازال هلل الفقير العبد اخوك السالطين قاهر حبيبى

 فيك مش اكيد ؟ من في  العيب يبقى يءش ال الى وصلت ان الى تبحث وظللت الثنائية االرقام قاعدة

 في  واثبتها قوية قاعدة على اعتمدت انا لكن،  بحثك عليها بنيت ي  الت القاعدة في  العيب ولكن

 النظام من فاخذتي ، الثنائ النظام يه عليها يمبن ملموس يءش اقرب ان ووجدت قوية انها البداية

،  االمثلة ببعض النتائج على دللت ثمي بحث عليها بنيت التى القوية القاعدة مع مايتوافق يالثنائ

 الى وصل 13333 من الزوج صعد بعدما. .  دوالر اليورو الزوج نفس على اخر مثال هذا واليك

 الرقم وايضا 33720 التراصف ويكون،  11011111010000 هكذا يالثنائ لهوتمثي 14281 القمة

 بدليل اال بنظرية يتآ ال انا بنفسك واحكم الشارت راجع ارجوك. .  ؟ مصادفة ايضا هذا هل 6 ياالول

 هوضعت لو 14281 الرقم. .  كمان حاجة على لكل قوأو. .  اشرت كما للوقت مضيعة يكون ال حتى

 يا،  33720 ايضا انه تجد سوف dec يالثمان النظام هتختار يد المرة بس الحاسبة ةلاآل في  ايضا

 الى لنصل فقط الربط ويتبقى السليم هاالتجا في اننا اكيد يبقى يالثمان النظام مع ايضا متوافق انه

  ؟ رأيك هيإ وال نهائية نتائج

=================== 

 السالطين رقاه بواسطة كتبت مشاركة

 النوم وقت حان واالن العملية لك توضح الصورة هذه
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=================== 

   ATU بواسطة كتبت مشاركة

 ؟ تتبع الذي المنهج او الكتب ما ؟ هكذا تفكر كيف

 واجتهدوا فكروا واناس بشر هم ؟ المناهج وضع الذي ومن ؟ الكتب وضع الذي من الكريم ياخ

 . اوال هذا ثابتة قواعد الى وصلوا ان الى بالتجارب وقاموا

 الدنيا في كتاب اليوجد فيه ما بكل اعجاز الكتاب وهذا الكريم القرآن في  وردت كلمة اكثر هللا كلمة

 التكرار ان يا وتعالى انهسبح هللا عند من الكريم القرآن ان على دليل،  الكم هذاب هصاحب اسم ورد

 فما هب اهتم وجل عز المولى هيذكر الذي يءالش،  فقط واحد يءش في  ابحث انا لذلك داللة له هنا

 مغزى اعرف ان الدرجة ههذ الى اصل ولن ال يالن هبمغزا اهتم ال انا ؟ مرة من اكثر هكرر ان بالك

 مغزى له يوم وكل الزمان مر على اعجاز نهال وجل عز المولى هذكر رقم وكل حرف وكل كلمة كل

 اذا والتين والرمان العنب الفاكهة وجل عز المولى ذكر عندما بمعنى،  هوتكرار هبوجود اهتم نولك

 بتناولها اهتم والزيتون والبصل والعدس الفول.  بتناولها واهتم عظيمة فائدة لها الفاكهة ههذ ان

 . بها اعلم هللا ؟ الفوائد ههذ يماه اما عظيمة فوائد لها ان واعرف

 خمسة ويقولون كلبهم رابعهم ثلثة سيقولون: ))  الكهف سورة في  وجل عز المولى يقول االرقام

 اذا بالثالثة االرقام وجل عز المولى بدأ((  كلبهم وثامنهم سبعة ويقولون بالغيب رجما كلبهم سادسهم
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 ثامنهم و سبعة العطف بواو هاتبع 7ـ ال ذكر وعندما 3 بالرقم اهتم ولكن اعلم هللا ؟ ماهو مغزى هناك

 ثانيا،  7 بالرقم اهتم يولكن هللا عند والعلم اعلم ال ؟ لماذا السابقة االرقام بعد الواو يذكر ولم كلبهم

،  اعلم هللا ؟ يه ما معينة دالالت له اشرت كما والتكرار مرة من اكثر القرآن في  هذكر جاء 7 الرقم

 ي .تحيات وتقبل لك شكرا. .  هعلي اعتمد الذي والمنهج الكريم ياخ يتفكير نظام هو هذا

=================== 

   السالطين قاهر بواسطة كتبت مشاركة

 مني والتزعل المصدر ذكر دون شيء والتنسب تكتب ان قبل الشيء في تعمق ولكن زمان من فاهمك

 . تحياتي وتقبلة . . الحقيق سوى اقل لم الني

 يا في  يحيات طيلة هادرس لم يالن يالثنائ النظام عن يءش يا اعرف اكن لم يان هللا امام اعترف

 الصف مناهج في يدرس يثنائ نظام هاسم يءبش ياخبرتن انك لك ثم هلل والفضل دراسية مراحل

 قاهر هو هناك يدرس انه ياخبرن الذيو يثانو تانية منهج هو المصدر اذا تقريبا يالثانو يالثان

 بطريقة اقتنع لم يولكن بالفكرة اقتنعت يل هبشرح أبد وعندما همبادئ ببعض يواخبرن السالطين

 على هو ويشهد بها يقتنع لم ايضا عمرو ياخ على هتطبيق طريقة عرضت عندما وحتى،  لها هطبيقت

 اعجاز في  يبحث كان الذي يالسور للعالم مقال الى يارشدن نهال ايضا السالطين قاهر واشكري كالم

 ادز المقال وهذا كثيرة ابحاث هعلي بنيت الذي الرقم وهذا النبوية واالحاديث القرآن في  7 الرقم

 اعرف اكن لم ولكن سمع يالثنائ النظام عن اسمع كنت يان هللا امام شهادة ههذ،  هقوت من يتاكد

 . السالطين قاهر من سوى لهتفاصي

 الكنز يه انها ويعتقد يعسكر سر يعتبرها حاجة يعرف واحد كل هللا سبحان. .  المهم الى ينأت

 لو انه مرة من اكثر وذكرت. .  هغير دون بها االحتفاظ يه هنيت وتكون هلنفس بها ويستأثر الثمين

يء ، ش هرزق من تنقص لن اجمع للعالم كشفها ولو يءش هرزق من تزيد لن هلنفس بها احتفظ

 يلك لالخوة شرحها دون بها ويعمل الطريقة هبهذ يعلم كان االخوة من الكثير ان افاجأ هللا وسبحان

،  زمان من لهك هد فين كان طب بنشرها يبدأوا الجميع مع تفشل عندما هللا وسبحان،  الجميع يستفيد

 انا هل عليك وباهلل الطريقة هلهذ تطبيقك لطريقة لي شرحك تراجع ان ارجو السالطين قاهر ياخ
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 يبطريقت بحثت ولكن هب مقتنع اكن لم يان بسيط لسبب ؟ لهبتقو كنت ليال من واحد حرف نشرت

 اتردد لن يولكن،  المحاولة شرف كسبنا يبقى ماوصلنا وانيء لش نوصل وعسى لعل ابحث ومازلت

 المولى هيكافئ وان البد هللا هلوج خالصا يءش يعمل من ان يلقناعت وذلك هالي اصل يءش يا بنشر

 . المستعان وهللا. .  يتوقع مما اكثر الى ليصل لهعق وينير وجل عز

=================== 

  amro بواسطة كتبت مشاركة

 للجميع المفيد الطرح هذا على حمادة الحبيب األخ اشكر بداية. .  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 . ويرضاه يحبه لما الجميع يوفق ان هللا وادعوا هللا شاء إن

ا  ا  اتدخل ان اود لم ثانيا  امور إلى يتؤد قد ةساخن نقاشات من فيه توقعت لما الموضوع هذا في  إطالقا

ا  ةكثير ةمرغوب غير ا  وجل عز هللا بفضل يوان خصوصا  باألخرين يعالقت على حريص اكون ما دائما

ا   ما ولكن منها البعض يغضب قد وحوارات نقاشات في  ادخل ان احب ال فلذلك كانوا مهما جميعا

 قاهر الحبيب األخ ذكرها فقط وللجميع يلنفس اصححها ان احببت ةمعلوم هو ناآل الدخول إلى يدعان

 . السالطين

 يا قبل،  هللا شاء إن عنك يرضيه ما فضله من ورزقك فيك هللا بارك. .  السالطين قاهر الحبيب اخى

ا  ثناءا  ياثن ان اود ءشي  نتناقش لم اننا فبالرغم ةمشارك يا او موضوع يا في  طرحك على حسنا

ا  ا  يانن إال يرسم بشكل قبل من موضوع يا في  سويا  بها يانته لك ةمشارك على ينظر يقع ما احيانا

 ياخ. .  الخير كل هللا فجزاك مهاااستخد لحين يفكر في ةعالق فتظل وقتها يتفيدن لم إن ةبمعلوم

 . هللا شاء إن ةالسديد ةاإلجاب لديك اجد يلعل لك سأقوله ما يل تصحح ان اود الحبيب

 جدا ةالقاصر يمعلومات حد وعلى(  0101)  هو له يالثنائ 5 الرقم ان ةحماد لألخ ذكرت انت:  اوالا 

ا  ةقيم يا له ليس اليسار ةجه من الصفر ان يةاإلبتدائ المرحلة في  تعلمته وما جدا  إذا إال - نهائيا

ا  يزيد ولن - األن حتى به الم لم جديد اكتشاف هناك كان  اليسار ةجه من رقم على زدته إن شيئا

ا  هذا يمنع فالمنطق ةللموازن كان وإن حتى إطالقا  بالنظام يعلم قصر حسب ان غير هذا , ايضا

 هو اليمين على رقم اول ان أى،  اليمين إلى اليسار من يبدأ األرقام اوزان قوى ترتيب ان الثنائي
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 الرقم إلى لنصل اليسار ةجه اتجهنا كلما األقوى إلى وننتقل( Least Significant Bit) األضعف

ا  األقوى ا ( ,  Most Significant Bit)  وزنا  على وهو ءشي اقوى يكون ان للصفر يمكن ال ومنطقيا

 في  لدينا الحصر ال المثال سبيل وعلى,  ةاألنظم سائر حال فهو فقط الثنائي في  ليس وهذا اليسار

ا  صعودا 5 الرقم فيها يتغير حتى يثوان تمر فقد،  1.2345 سعرها ةعمل مثال الفوركس  وتمر وهبوطا

 فيها ليتغير شهور إلى نصل حتى وهكذا 3 الرقم يتغير حتى ساعات وتمر 4 الرقم يتغير حتى دقائق

ا  وذكرت،  1 الرقم ا  تعلمته ما وحسب(  101)  هو(  5)  الرقم لنفس يالثمان ان ايضا  حد وعلى ايضا

 احد يا بال على يخطر يحساب برنامج يوا اإلكسيل وبرنامج ةالحاسب ةاآلل في  فيه بحثت وما يعلم

ا  5 هو 5 للرقم يالثمان ان  . نتخطاها ولم ةالثماني دائرة في  زلنا ما ألننا ايضا

ا   خانات اربع يـه هل الثنائي النظام اتـويـمست على اختالف هناك ان النقاش خالل من يبدوا:  ثانيا

ا (  000)  خانات ثالث ام( 0000) ا  ةالضعيف يمعلومات وحسبي ، ثنائ نظام عن نتحدث اننا علما  ايضا

 نقوم الكمبيوتر جهاز في  مثال التخزين عملية في  صحيح بشكل يستخدم حتى الثنائي النظام ان

(  Bit)  البت اولها ةمعين وحدات شكل على,  الخ.... واألشكال والرموز والحروف األرقام بتمثيل

 البعض بعضها المتجاورة ةالثنائي الخانات من معين بعدد او(  ةواحد ةثنائي ةخان)  ييساو ما وهو

 جدا القليل يعلم وحسب،  ( Byte)  البايت عليه يطلق ما وهو,  الخ... رمز او حرف او رقم لكل

 اجد حتى ومراراا  تكراراا  بحثت ولقد متجاورة ةثنائي خانات ثمان من يتكون البايت ان هلل والحمد

ا  يعلم حد وإلى،  اجدها فلم خانات باربع تمثل الثنائي النظام مستويات ان تفيد ةمعلوم  ان ايضا

 من يبدأ يالثمان النظام ان بمعنى,  يثالث شكل في  الثنائي للنظام اختصار هو يالثمان النظام

 مهما،  وهكذا.....  10,11,12,13,14,15,16,17 من نبدأ ثم العد يينته وهنا 0,1,2,3,4,5,6,7

  خانات الثالث تتجاوز ال بدورها يه يوالت 7,  0 ال بين ارقامه يتجاوز فلن يالثمان العدد كبر ومهما

 . إليه تحويلها عند الثنائي النظام في

ا  و اوالا  في  خط تحته ورد ما يخالف لما يمنطق تفسير لديك اجد فيك هللا بارك الحبيب ياخ فهل   ثانيا

 . بك ونفع تقدمه ما على خيراا  هللا وجزاك . .

 السالطين قاهر بواسطة كتبت مشاركة الجواب
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 هذا جيدا راجعهم الموضوع في كتابين نزلت. .  المشاهدين وجميع انت هللا وحياك عمرو اخي اهلين

 تعتقد هل،  10011010010 كالتالي وثنائية،  1234 رقم عندك لك قلت لو االولى اجابتك،  شيء

 ،  هكذا وتصبح اليسار على صفر االخير في الزمله ياسيدي ال،  موزون هذا الثنائي ان

 أنبد فتعال،  ثماني او عشري ست تحول ان تستطيع سوف الوزن بهذا االن،  010011010010

 ست الى تحويله اردنا اذا. .  عشري ست الى الناتج الرقم نحول،  لليسار اليمين من أنبد ودائما

،  4d2 لليسار اليمين من بالترتيب معي الحظ،  010011010010 خانات 4 كل يلزمنا فانه عشري

 وهذا خانات ثالث كل ناخذ اننا معي الحظ االن،   010011010010 ثماني لنحوله معي تعال االن

 نزلتها اللي والكتب ياعمرو اجبتك قد اكون اتمنى،  2322:  كالتالي والترتيب،  بالثماني خاص

 فواصل بدون سعر اي تدخل لمن كالتالي هو معاك يحصل راح اللي االختالف. .  شيء كل تشرح

 وفق تمشي الزم،  بسيط االمر ةالمشكل ىفتتال فكيف ةخان 14 لديك فينتج،  12345 مثال ولنقل

 عدد هذه حالتنا فية ، نخا 32 ثم 16 ثم 8 ثم 4 ـب أتبد انه على ينص والذي الثنائية االرقام قانون

 ثماني سواء نريد شيء الي بتحويله نقوم لكي 16 ـال وهو شيء القرب نقربه الزم اذا 14 الخانات

 . الشكر جزيل ولك للتبين صورة ومرفق عشري ست او
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نورت الموضوع يا ،  عمرو ليواهال ومرحبا بالصديق الغا. .  هعليكم السالم ورحمة هللا وبركات

 . ليغا

=================== 

  . Mr. Eng بواسطة كتبت مشاركة

،  ٧ و ٢ بالذات هالرقمين قوة هي ما،  محدد سؤال عندي. .  هالموضوع على ةحماد دكتور شكرا

 . بحثك في عنهم أكثر تفاصيل عندك لو وياريت

 بداية - هاتجا بداية - ترند بداية،  البداية الى يشير دائما 2 الرقم ليياغا. .  ياباشمهندس بيك اهال

 اقوى قاع اقوى قمة اقوى هاتجا اقوى ترند اقوى االطالق على االرقام اقوى هو 7 والرقم،  التذبذب

 . ليياغا تحياتى تقبل. .  الشارت على يءش

=================== 

   Amro بواسطة كتبت مشاركة

 شخص يان اعلم يألنن يتعذرن ان وارجو فيك هللا بارك وإجابتك اهتمامك على الحبيب ياخ لك شكرا

ا  مزعج  بالرد اقوم حتى نظرك ةبوجه للحظات ينفس اقنع ان وسأحاولي استفسارات ةلكثر ما نوعا

 له الثنائيو،  12345 الرقم. .  انت ذكرته الذي األخير المثال نأخذ تعال،  عليك

 خانات اربع إلى -تقولها يالت ةللقاعد تبعا - ذكرت كما تقسيمه وعند،  11000000111001

 موزون هكذا الرقم إذا،  0011000000111001 هكذا تمام  !! اليسار على صفرين ةلزياد سنضطر

 ناآل ولنقم مشاكل يا هناك ليس عشر يالسداس النظام إلى تحويله وعند ! للتحويل نظرك ةوجه من

ا  قاعدتك حسب يثمان إلى لتحويله بتقسيمه  و ارفقته الذي الكتاب في  ةدوالموج القاعدة وحسب ايضا

 ؟؟ 0011000000111001ي الثمان إلى الثنائي النظام من التحويل عن يتحدث كتاب يا في

ا  ؟ فيك هللا بارك هنا الخلل فأين  8,  4 العد لنظام تبعا رقم 16 اإلستفهام عالمات بدون الرقم ان علما

 . خيراا  هللا وجزاك 16, 
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 السالطين قاهر مشاركة كتبت بواسطة جوابال

 النحتاجها اذا بصفر قيمتها وهذي 000 حتبقى شيء اخر يبقى،  ميه ميه مزبوط كالمك ياعمرو اوك

 تتعب الناس الزم،  استفسار اي على ارد لن ذلك غير قراءتها واتمنى الكتب نزلت انا. .   وانتهينا

 . تحياتي وتقبل

=================== 

 amro بواسطة كتبت مشاركة

 ةقاعد على الجميع يسير ان هو قصدها وما لألمر تفهمك على اشكرك. .   فيك هللا بارك الحبيب ياخ

،  منها ليستفاد الجميع بها ليعلم هكذا تكون ان البد ةالقاعد إذا،  وعشوائية ةمعمم وليست ةسليم

 ويقسم عشر يسداس نظام إلى تحويله عند ارقام اربع ةوعممج كل مجموعات إلى الثنائي الرقم يقسم

. فيك هللا بارك الحبيب ياخي . . الثمان النظام إلى تحويله عند ارقام ثالث ةمجموع كل مجموعات إلى

 تكون ان هو اردته ما ولكن ياستفسارات ازعجتك كوني ال ان واتمنى ءشي يا بقصد اسأل لم انا

 لهضمه كفيي بما ياخ النظام هذا بخصوص هلل والحمد قرأت فلقد. .  فقط للجميع ةصحيح ةالمعلوم

ا   علوم في  متخصصين يد من العلم هذا اخذت بل بهذا في كتسا ولم ةالسيول لحد يصل هضما

 كتب فهناك,  انت وضعتهما الذي الكتابين قراءة على األمر صرقتي ولم لياآل الحاسب رياضيات

 إن سيحبط سيقرأها من ولكن النظام بهذا ةخفي معلومات على يتحتو - ةاجنبي كتب وبعضها - اخرى

 تصلح وال فقط لمتخصص تصلح ألنها بقرائتها انصح وال,  العلم هذا ةبماهي تام علم على يكن لم

 فييك - الكتابين وليس - فقط انت ارفقتها يالت الكتب احد في  يوجد ما ألن،  الفوركس في  لباحث

 فقط التعامل لتوحيد ويستخدم,  فقط الرقم حالة يصف الثنائي فالنظام،  للفوركس نريده ما ةلمعرف

ا  األرقام بين ةالمقارن عملية وتسهيل  يثمان إلى والزمن يثنائ إلى السعر بتحويل قمنا إذا خصوصا

 هللا جزاك،  هللا شاء إن يسرك ما وستجد األمر هذا في  تبحث ان واتمنى ( الثنائي تراصف هو الذي)

 . خيراا 

=================== 
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   markov بواسطة كتبت مشاركة

 قوائم وضع بصدد انكم وهو.  . واحدا شيئا يعني هذا االرقام على بها تستدلون التي بطريقتكم

 كان ما ةالشاكل هذه على الفوركس كان لو.  . ةالمقابل واالسعار االسعار على بها تستدلون وجداول

 . تحياتي.  . ةعابر ةالجاب مناسب رد. .   لبغ

 amro بواسطة كتبت مشاركة جوابال

 ةوطريق عقليتك في  يثقت رغم ولكن!!  يمشاركت على ردك في "  بطريقتكم" تقصد ماذا اعلم ال

,  تقريبا سنوات ثالث من لنا حديث اول منذ فيه تفكر ما جيدا واعلم ماركوف الحبيب ياخ تفكيرك

 كل في  النجاح اساس يه انها حيث ةللثاني تنتبه ان واتمنى جدا مهمين ملحوظتين لك سأقول لكن

 . ءشي

 الطرق من هناك,  يريد لمن بكثير األمور هذه كل من ابسط الفوركس العزيز يصديق يصدقن:  األولى

 ةبنسب لك اقول يدعن مبالغ اكون ال وحتى السوق ةلحرك احتواء شبه على يتحتو يبحث لمن ةالوفير

 منذ اإلختبار تحت ةموضوع ةطريق يلد ةالقيام يوم عليه احاسب قسم العظيم باهلل واقسم% ,  90

 بها ان وصحيح,  بكثير%  90 ال تفوق نجاحها ةنسب أن لك اقول ان تتخيل ولن عام من اكثر

 واغلب الظروف احلك في  ةنقط 50:  30 يتجاوز ال الصفقات لهذه النقاط حدود لكن خاسرة صفقات

 ةالبساط هذه مع ولكن بساطتها تتخيل ولن,  الربح من النقاط مئات بمقابل ذلك من اقل األحيان

ا  لي ةبالنسب ولكنة . . رباني ةرقمي ةتوليف ا  ييجعلن ما هو للعلم فيوشغ يحب شخصيا  حالة في  دائما

ا  فقط ءبالشي للعلم ولكنه ةهابط ةنقط وكل ةصاعد ةنقط كل ألخذ ليس وتجديد وترقب بحث  وتبا

 . للجهل

  استخدامه او لنفسه البحث بهذا احتفاظ هونيت يبحث من هناك,  النية ما ادراك وما,  النيةي : الثان

 بحثه في  وجل عز المولى يوفقه ان اما،  لهما ثالث ال امرين فيواجه,  او او او هللا غضب في

 اخرى مرة يسترد الذي وهو ييعط الذي هو هللا ان ليعلم منه يأخذه ما سرعان ثم يريد ما منه يويجن

ا  همرا من يملك وال اعطى ما  ةحلق في  يدور يظل ان واما،  له شريك ال وحده هلل كله فاألمر شيئا
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ا  ةمفرغ  من كلمة وهنا حساب بغير يشاء من ييعط هللا ان ليعلم الصحيح الطريق عن ةبعيد تماما

 :  العلماء لدى تفسيرين لها يشاء

ا  يراه لما يريد لمن العطاء في  هللا ةمشيئ يه األول  . لهذا مناسبا

 هللا ةمشيئ فكانت خير مشيئته كانت فإن , به هللا سيكرمه بما استخدامه في اإلنسان ةمشيئ ةوالثاني

 واعلم اعلى تعالى وهللا. .  بالمنع هللا ةمشيئ فكانت شر مشيئته كانت وإن,  بسخاء بالعطاء له

 . عباده بأحوال

 سيعود لما العلم عطائهمإ في  كانت هللا ةمشيئ ان إال العلماء من وغيرهم ونيوتن ينااينشت كفر ورغم

 هللا ولكن,  بنشره ناآل لنا ةمعروف باتت نواياهم ألن الناس لنفع العلم ارادوا فهم,  بالنفع الناس على

 يوم إلى ومجدة شهر من هذا مقابل الدنيا من نصيبهم اخذوا ولقد اعطاهم لذلك بالطبع هذا يعلم كان

 . بأحوالهم اعلم هللا الدين يوم بعد ولكن,  الدين

ا  نوايانا اصلحنا إن اخر قسم العظيم باهلل فاقسم  وليس وأخيراا  جانب كل من العلم علينا نهمرال جميعا

 جزاكة . . النهائي بالنتائج قرائتها نستطيع قد لكننا فينا واحد كل بنوايا اعلم وحده هللا. .  اخر بيننا

 . خيراا  هللا

=================== 

 وتراصفها،  11100010101000 وثنائيها،  14504 النقطة:  االن اليورو تنادى هامة نقاط

،   14082 هى االهم والنقطة. .  الحسبان في  نضعها ولكن استبعدها كنت وان،  6=  34250

 من يا الى وصل اذا الزوج ان ذلك معنى،  33402 وتراصفها،   11011100000010 وثنائيها

 كنت وان هللا باذن نقطة 50 بهدف يالعكس هاالتجا في  وندخل فورا هاالتجا نعكس اوال النقطتين

 14082 نقطة من الشراء يه هللا باذن االوامر ان يا،  هللا باذن السفلية النقطة الى يصل ان ارجح

 وصلها اذا هد 14504 نقطة من هللا باذن والبيع،  استوب وبدون القناعة حسب او نقطة 50 بهدف

 عن تزيد الهدف تحقيق نسبة الصفقات تفعلت ان هللا باذن استوب وبدون نقطة 50 بهدف وايضا

 . التوفيق هللا ونسأل هللا باذن غد بيوم خاصة الحسابات هذه العلم مع. .  90%
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=================== 

   خالد ام بواسطة كتبت مشاركة

 هل. .  سؤال لدي،  وكمان كمان يكرمك هللا مضبوطة التوصية حمادة دكتور شكرا. .  عليكم السالم

 نسبة وما ؟ فقط واحد يوم مداها هل. .  لغد فقط التوصية تقول النك ؟ محدد مدى لها طريقتك

 فقط؟ صعود ام فقط هبوط فعال هناك اذا تجزم ان تستطيع لم لماذا . .  دقيقة فعال كانت واذا ؟ نجاحها

 . الكريم لشخصك وشكرا

 عالقة لها ليس هذه الطريقة،  خالد ام ياخت فيك هللا وبارك. .  هوبركات هللا ورحمة السالم عليكم

 الدورات وبداية اليومية الدورات نهاية على مبنية يه،  اخرى طرق له هاالتجا فتحديد هاالتجا بتحديد

 صفقة ندخل ومنها الصعود دورة مثال يستنته اين تحدد يه بمعنى فقط واحد يوم ومداها الجديدة

 السعر عليا يعكس ما نادرا عليها يتجربت خالل ومن شراء ندخل ومنها الهبوط دورة نهاية او بيع

 والمهم مشكلة هناك فليس امس حدث كما الصفقات تتفعل لم وان هللا باذن الهدف يتحقق ان الى

 . ما نوعا ليعا بلوت ادخل يانن الطريقة في والجيد

=================== 

،  14107 من والشراء وصلها ان 14313 من البيعي : ه هللا باذن اليورو يتناد يالت النقاط

 . التوفيق هللا نسأل. .  هللا باذن نقطة 50 والهدف

=================== 

 الهدف وحققت تفعلت البيع صفقة ان اال صاعد هاالتجا ان من وبالرغم. .  والشكر الحمد لك اللهم

 . هللا بفضل

 

=================== 
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   2000تريدر بواسطة كتبت مشاركة

 الكثير هناك ولكن ةالبداي من الموضوع قرأت . . ةالتوصي هذه تستخرج كيف تشرح ممكن هل أخي

 كمبيوتر كانت دراستي أنا.  . كامل بشكل ةالطريق إستيعاب سير على أثرت التي المداخالت من

 . لك وشكرا.  . الباينري باألرقام جيد إلمام وعندي

 فيها ركز الموضوع مقدمة هو االساس انماي ، اساس وليس يثانو يءش هو ياخ الثنائي النظام

 . يتحيات تقبل. .  بنفسك الطريقة ستكتشف هللا وباذن

=================== 

،  14428 من البيعي : ه هللا باذن السعر ستعكس يوالت دوالر اليورو يتناد يالت النقاط هللا باذن

 . التوفيق هللا نسأل. .  استوب وبدون نقطة 50 معروف هو كما والهدف،  14113 من والشراء

=================== 

 mannon بواسطة كتبت مشاركة

 . نقطة 30 االن محققة فقط نقطتين عكست ءالشرا صفقة.  . يجامد يحمادة عليك هللا

 mannon بواسطة كتبت مشاركة

 . استاااااااااااااذ. .  بالتمام الهدف جابت

=================== 

 

 اليوم هاتجا ان وبالرغم الصفقة تفعل من ساعة من اقل في الهدف تحقق والشكر الحمد لك اللهم

 . وبقوة هابط



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmedحمادة سالم                                                    –سر جديد يكشف مدى عشوائية السوق 

 ( 20صفحة ) 

 

 مباشرة الهدف الى تذهب ان قبل فقط نقطتين سوى علينا تعكس ولم الشراء صفقة تفعلت انه اال

 

 . والشكر الحمد لك اللهم

=================== 

   2000تريدر بواسطة كتبت مشاركة

 ولكن الموضوع فهمت وتقريبا مرة من أكثر نصحتني كما األولى ةالمشارك قرأت.  . الكريم أخي

 وضحت ألنك عندها من تشتري أو تبيع التي المستويات تستخرج كيف معرفة أستطع لم لألسف

 على ةمبني هي هل تستخرجها التي ةاليومي التوصيات ولكن ةالتاريخي القيعان أو القمم على مثالك

 . حسناتك وضاعف فيك هللا وبارك أكثر التوضيح أرجو ؟ ماذا أم السابق لليوم الهاي أو اللو

 الدورات نهاية من وادخل يتنته ومتى الدورة تبدأ ومتى للزوج اليومية الدورات على اعتمد ياخ نعم

 . الصورة وضحت تكون ان ارجو. .  بداياتها او

=================== 
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 . التوفيق هللا نسأل. .   نقطة 50 بهدف 13960 سعر من دوالر اليورو ينشتر سوف هللا باذن

=================== 

 amrelnagar53 بواسطة كتبت مشاركة

 . سمحت لو بمثال يد االرقام استخراج كيفية شرح عاوزين بس دكتور يا بالتوفيق

 فهذا هكذا وتباع تسرق االفكار ان وجدت بعدما ولكن بالتفصيل اشرح يناو كنت انا جماعة يا وهللا

 بالبحث هعلي شرح عايز ليوال يستفيد عايز ليل فقط توصيات نجعلها فدعونا احد ييرض ال يءش

 . المستعان وهللا. .  الموضوع مقدمة في  مضمونها فالطريقة

=================== 

   2000تريدر بواسطة كتبت مشاركة

 كذلك أليس هللا لوجه هذا تفعل وأنت.  . يسرق ال أخي باق هللا ماعند.  . باهلل اال قوة وال حول ال

 ؟ هؤالء بسبب إخوانك من الصالح الدعاء من نفسك تحرم فلماذا

 الوهاب يالعاط فسبحان احد من يءش يا اريد وال هللا لوجه اعمل تريدر ياخ وهللا. .  باهلل ونعم

 وطبيعة ذكرناها يالت االرقام اهم يه هواي انت هاكتشفت ليال هاي يللوقو الموضوع بداية بس راجع

 . الطريقة ستكتشف هللا وباذن عمور يا كمان انت حيلك وشد. .  اهو لك سهلتها يادين الدورات حركة

=================== 

 الوطواط بواسطة كتبت مشاركة

   hamadasalam بواسطة كتبت مشاركةاقتباس 

 . التوفيق هللا نسأل. .  نقطة 50 بهدف 13960 سعر من دوالر اليورو نشترى سوف هللا باذن
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 المطيري بواسطة كتبت مشاركة الجواب

 . لديك ةالفكر لتصحيح عليك ردي تقبل ان ارجو الكريم أخي. .  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 الثنائي رقمه الى السعر نحول ان اوال يجب بل ةمباشر االولي لرقمه السعر بتحويل هنا نقوم ال نحن

 ونرصها العشري رقمها ىال ونحولها لليسار اليمين من الثنائي الرقم من ارقام 3 كل باخذ نقوم ثم

،  14010 هو السعر.  . حمادة الدكتور اخونا شرح كما التراصف ةبطريق البعض بعضها بجانب

 منه ارقام 3 كل اليسار الى نياليم من الثنائي العدد ناخذ،   11011010111010 الثنائي وتمثيله

  العشري للعد نحولها

010=2 

111=7 

010=2 

011=3 

011=3 
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 نقوم،  33272 هو العدد يصبح لليسار اليمين من بعض بجانب ونرصها التراصف ةنظري نطبق االن

 . 8 له االولي العدد اذن،  8=7+1=17=3+3+2+7+2 الرقم لهذا االولي العدد بايجاد االن

 . احترامي واقبل ةالفكر لك اوصل ان استطعت قد اكون ان ارجو

 الوطواط مشاركة كتبت بواسطة جوابال

 السعر من ةحماد االخ اتخذ لماذا السؤال ولكن التوضيح على لك ومشكور راسي وعلى عيني على

    ؟  8 الرقم يساوي انه طالما له هدفا 14010

 لماذا هو السؤال ولكن،  14010 الهدف اختار لماذا ليس السؤال. .  المبتسم العضو الوطواط ياخ

 نقطة 50 عن يقل ال دائما الهدف الن،  الهدف من اهم الدخول فنقطة الدخول نقطة يوه 13960

 . الدخول نقطة هو المهم. .  تكون وكم يتساو كم الهدف بنقطة يدماغ يفمبشغلش

=================== 

   amrelnagar53 بواسطة كتبت مشاركة

 مثل منها نبيع نقطة محددتش و بس سفلية نقطة من كانت يد التوصية ليه و دكتور يا تمام

 . السابقة التوصيات

 من بيع كانت فالنقطة،  صعبة كانت واحد يوم في  تحققها ومدى جدا بعيدة كانت العلوية النقطة الن

 وكانت نقطة 330 صعود الصعب من فكان 14070 تقريبا كان اليوم افتتاح عند والسعر 14408

 . االقرب يه السفلية النقطة

=================== 

   المطيري بواسطة كتبت مشاركة

 لدي الن الموضوع من ةصفح اول في مقالتك من بعضا لك اقتبست حمادة دكتور السالم وعليكم

 . الكريم اخي عليه نييبتج ان استاذنك حولها الؤس
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 وهي 9 هو التراصف ةبطريق لعشري الثنائي تحويل ثم ثنائي لرقم تحويله بعد االولي ورقمه القاع

 مرة ثم 9 6 3 هكذا أتبد عندنا ةالدور الن ةالدور ةنهاي هو 9 الرقم السابق الكالم من.  .ة دور نهايه

 ايضا صعدنا ثم،  3 االولي ورقمه 1.3333 للرقم صعدنا القاع من : اليؤسة . . الدور نفس ىاخر

 ةجديد ةقم بصدد ونحن االن الى تنتهي لم ةالصاعد ةالدور اذن،  6 االولي ورقمه 1.4939 لرقم

. ة . هابط ةبدور ناأوبد انتهت ةالصاعد ةالدور ان لنقول 9 االولي رقمها يكون 14939 من ىاعل

 . واحترامي تحياتي اقبل. .  ؟ كذلك أليس

 من كاملة الدورات تتبع اردنا انيء . . ش اوضح ان اود الكريم ياخي . . المطير ياخ فيك هللا بارك

 مايهمنا كل ولكن. .  متناهية وغير متداخلة حركات النها نستطيع لن النهاية نقطة الى البداية نقطة

   ذكرناها هامة ارقام لدينا. .  الهامة االرقام هو

3 

6 

9 

7 

 المحطات مع نتعامل اننا الطريقة ميزة،  السعر عندها يتوقف مرحلة وكل لدينا الهامة االرقام هذه

 الى مباشرة سيكمل كان اذا نهتم وال. .  للسوق مفاجئة حركة او يرال يا فينا يؤثر لن فلذلك

 المرحلة يكمل ثم اوال قلأ فريمات على صغرى دورات ليكمل سيرجع ام مباشرة التالية المرحلة

 اين الى ذلك بعد عالقة لنا وليس لنا هللا هقسم الذي رزقنا ناخذ نحن االكبر الفريمات على التالية

 ناخذ يالت هذه المحطات باحدى تمر ان البد للزوج الطبيعية اليومية الدورة ان االهم النقطة،  يذهب

 اليوم هذا الزوج ان تأكد يوميا المحطات هذه على يمر لم ان الزوج ان وتأكد. .  الدخول نقاط منها

 دائما الذي يالبشر العنصر من تدخالت او عشوائية حركات او تذبذب اما،  طبيعية هحركت تكون لن

 اشياء عن وابعادنا لنا حماية هو اليوم هذا في  الصفقات تفعل وعدم. .  فيه يتدخل يءش يا مايفسد

 . طبيعية غير
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 ( 25صفحة ) 

 هدورات ليكمل االيام من يوم في  عليها المرور الزوج على يجب النقاط هذه ان والتذكير العلم مع

 على طبعا واتركها االوامر هذه تمسح ال انك هكد جرب تتفعل ولم معلقة مراوأ وضعت ولو الطبيعية

 بذلك نهتم ال نحن لكن. .  اهدافها وتحقق ستتفعل هللا باذن النها ستدهش فترة بعد وتعال ديمو حساب

 . ليغا يا يتحيات تقبل. .  دماغنا ونريح يدااانتر صفقات مايهمنا وكل

=================== 

   doctortablet بواسطة كتبت مشاركة

 = للثنائي نحولها،   High = 1.4296 ـال اليورودوالر حقق. .  عليكم السالم

000 =0 

011=3 

111=7 

011=3 

011=3 

0+3+7+3+3  =16 

6+1=7 

 ، للتراصف أهمية أي الموضوع في أرى لم اآلن حتى،  تهمنا والتي المذكورة األرقام من 7 الرقم

 األرقام علم حضرتك لموضوع نرجع هل،  العشري النظام من يقابلها بما األرقام نجمع فنحن

  ؟؟ التراصف أهمية فيه لنجد الحاسبة باآللة والمتاجرة

 محض هذا هل وارتد عندها وقف 14296 الى وصل لما فعال هلي طيب دكتور يا عليك ينور هللا

 ماهو،  التراصف نظرية يوه التانية للنقطة ينيج طيب ؟ 7 للرقم احترام بالفعل هو ام صدفة؟

 نقسم اننا هو العام المبدأ منها واخذت التراصف طريقة استخدمت انا ؟ التراصف لنظرية تعريفك
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 جمعت ثم واحد يعشر رقم الى ثنائية ارقام 3 كل واحول ارقام 3 مستوى وكل مستويات الى الرقم

 تكون ان البد ؟ طرحت او قسمت او ضربت مش جمعت هلي طيب،  لياالو الرقم على الحصل االرقام

 . مرات وتخلف مرة تحدث صدفة مجرد ستكون واال يعلم اساس على مستندة الطريقة

=================== 

   المطيري بواسطة كتبت مشاركة

 لليوم االفتتاح سعر ياخذ ةحماد الدكتور اخينا ان اعلم وهللا اظن. .  بركاته و هللا ورحمة عليكم السالم

 او 6 او 3 االولي عدده يكون االفتتاح سعر فوق سعر اول بايجاد ويقوم FXDD توقيت حسب الجديد

 االفتتاح سعر تحت سعر اول يوجد ان يحاول وايضاة  ، نقط 50 بهدف بيع امر منه يعلق و 7 او 9

 لنا يصحح ان اتمنىة ، نقط 50 بهدف منه شراء امر يعلق و 7 او 9 او 6 او 3 االولي عدده يكون

  . ال ام طريقته هكذا كانت اذا ةحماد الدكتور

 ال. .  هعند من ادخل رقم على احصل يلك رقم كل على بالحسابات اقوم يلك ساعات ساظل هكد يبقى

 . صحيح ليس ليياغا

=================== 

   المطيري بواسطة كتبت مشاركة

،   3 هو FXDD ةمنص حسب 142968 ةللقم االولي الرقم نعم. .  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 50 بهدف بيع ندخل المفروض اذن،   3=21=427170=100010111001111000=142968

 ام صحيح ةالسابق مشاركتي في شرحته ما هل.  . فقط ةنقط 46 نزل السعر ولكن الهاي من نقطه

 . للتصحيح حمادة دكتور انتظارك في. .  ناقص شي هنالك

 هو،  هعند من ندخل 7 او 9 او 6 او 3 يكون رقم كل ليس ياخ. .  هوبركات هللا ورحمة السالم عليكم

 وال اين الى مداها نعرف وال تعقيدا واكثر اقل دورات ضمن سيدخل ولكن محطة ويعتبر يحترم نعم يا

 . اليومية االساسية الدورات على نعتمد لذلك الدورات جميع حصر يمكن

=================== 
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   2000تريدر بواسطة كتبت مشاركة

 ةقم آخر جربت،  ةالسعري الدورات طريقة على ين للباوند ةبالنسب معانا نفسك ياريت ةحماد دكتور

 وأيضا FXDD إفتتاح توقيت نفس وهي ويندسور) مختلفتين منصتين على 138.78 يلياالد على

 . ةالتالي الحسابات أعطتني ةالمذكور ةالقم( FXDD منصة على جربت

 : ويندسور منصة على

 والرقم،  دورات خمس أو ةدور يعني=  9=  7+2=  27=  8+7+8+3+1=  138.78 كانت ةالقم

 .ة حقيقي ةقم ةالقم هذه وأن إكتملت قد السابق القاع من الدورات أن منه إستنتجت 9

 3 حقق الزوج اآلنة ، دور 2 أو 4 يعني=  6=  24=  138.57 كانت ةالقم : fxdd منصة على

 ةالثاني ةالدور هدف إختبار وأعاد ةالثالث ةالدور هدف من وإرتد ةالقم هذه من بالشارت كما دورات

 التصحيح أرجو. .  ؟ 126.00 كسر بشرط 121.43 وهدفها ةالرابع ةالدور هو التالي هدفنا فهل

 . الشكر جزيل ولك أخي

 ولم هعلي جربتها ليال يه دوالر لليورو فقط مخصصة السعرية الدورات عدد حساب طريقة يخأ يا ال

 . هغير على اجربها

=================== 

   M.A.M بواسطة كتبت مشاركة

 رسول قال كما القرآن ترجمان وهو - عنهما تعالى هللا رضي - عباس ابن قال ماذا الكريم أخي أنظر

 والدنيا اآلخرة علماء وصف في عنهما هللا رضي عباس ابن وقال:  - وسلم عليه هللا صلى - هللا

ا  آتاه رجل: رجالن األمة هذه علماء: "عليه وقفه والصحيح يرفعه،  عليه يأخذ ولم للناس، فبذله علما

ا، ا، به يشتر ولم طمعا  والكرام األرض، ودواب الماء، وحيتان السماء، طير عليه يصلي فذلك ثمنا

ا، سيداا  القيامة يوم وجل عز هللا على يقدم الكاتبون،  علماا  هللا آتاه ورجل المرسلين، يوافق حتى شريفا

ا، عليه وأخذ هللا، عباد على به فضن   الدنيا في ا، به واشترى طمعا ا  القيامة يوم يأتي فذلك ثمنا  ملجما
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ا  هللا آتاه فالن، ابن فالن هذا: الخالئق رؤوس على مناد   ينادي نار، من بلجام  به فضن   الدنيا، في علما

ا، به وأخذ عباده، على ا، به واشترى طمعا  " . الناس حساب من يفرغ حتى فيعذب ثمنا

 . تقدمه ما على الجزاء خير عنا تعالى هللا جزاك

 من اكثر يمع حاولوا ياصدقائ ان بل علم كاتم ماكنت يعمر هلل والحمد. .  هللا شاء ان همثل وجزاك

 كشف موضوع ولديك اهتم ال يولكن ستضرب انها بحجة واالستراتيجيات بالطرق احتفظ ان مرة

 كان اذا اال احد يال سؤال يال اجابة يبا ابخل لم يان واعتقد فيه يالت المعلومات كم انظر االسرار

 كتبتها يالت المواضيع كل بل فقط االسرار كشف موضوع وليس هاجابت اعرف ال او. .  مكرر سؤال

 فوجئت الطريقة اساس على نتعرف يلك همقدمت تأوبد هبدأت عندما الموضوع هذا حتى،  هللا بفضل

 قسمها الى المواضيع نقل حرية ولالدارة. .  واالستفسارات العامة المواضيع قسم الى ينقل هب

 اجعلها ان فقررت المنتدى قوانين يخالف عما بعيدا طالما شاءأ ما اكتب ان الحق لي ولكن المناسب

 وحط حساب افتح ليهيقولو،  لهم يرجع يءش التوصيات لقسم هينقلوها،  يريد لمن توصيات

 شرح يه والمقدمة. .  لهم يرجع يءش الموضوع هيقفلوا،  حسابات هافتح مش ردوالباسو

 الدخول نقاط ينتظر ان اراد ومن هللا باذن الطريقة سيكتشف ويدقق يبحث ان اراد لمن الموضوع

 . هللا باذن فسيعرفها اكتشافها ويحاول

 قسم العظيم ليالع باهلل اقسم وللعلم يلنفس بها استأثر او اخفيها ولم موجودة الطريقة ان يا

 . حسابات يا بغيرها او بها ادير ولن بها اتاجر او ابيعها لن وجل عز المولى هعلي ييحاسبن

=================== 

   المطيري بواسطة كتبت مشاركة

 الدورات ماهي.  . عليه ةباالجاب تكرمت لو سؤالي.  . والتوضيح الردود على حمادة دكتور شكرا

 ؟ توضيح من هل ؟ة اليومي ةاالساسي

 اليوم هذا في الزوج،  واحد يوم مدة في ما لزوج الطبيعية الحركة يه:  اليومية الرئيسية الدورة

 : عن عبارة هاالتجا هذا،  الطريقة هذهل طبقا يعنينا ال هذا معين هاتجا يأخذ ان يقرر
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 . ضعيفة وتكون بداية نقطة -1

 . اليوم لهذا هاالتجا ماتحدد يوه جدا قوية وتكون انطالق نقطة يعقبها -2

 من ندخل يوالت تهمنا يالت يوه عليها نشتغل يالت يوه تراجع يعقبها ضعيفة وتكون نهاية نقطة -3

 . واحدة هذه الحسابات معظم تدمر يالت النقطة عن نبتعد يلك وذلك محترم وبلوت محدد بهدف عندها

 تشل يالت الحركات عن بعيدا يوبتأن وقتها التفكير نستطيع أأهد الحركة تكون الدورات نهاية وطبعا

 اليوم بداية الى استمرت ان تفعلت يالت الصفقات ان يا اليوم نهاية مع تكون غالبا وايضا التفكير

 جدا بسيطة الخسارة هذه فتكون هللا السمح خسارة محققة كانت ان او بنغلقها ربح ومحققة الجديد

 البسيطة خسارتها على الصفقة اغالق فنستطيع ايضا لالحتياط ولكن االن حتى يتواجهن لم نعم يا

 . الجديد لليوم االوامر ونعلق بها نشعر ان دون

=================== 

   M.A.M بواسطة كتبت مشاركة

 رسول قال كما القرآن ترجمان وهو - عنهما تعالى هللا رضي - عباس ابن قال ماذا الكريم أخي أنظر

 والدنيا اآلخرة علماء وصف في عنهما هللا رضي عباس ابن وقال:  - وسلم عليه هللا صلى - هللا

ا  آتاه رجل: رجالن األمة هذه علماء: "عليه وقفه والصحيح يرفعه،  عليه يأخذ ولم للناس، فبذله علما

ا، ا، به يشتر ولم طمعا  والكرام األرض، ودواب الماء، وحيتان السماء، طير عليه يصلي فذلك ثمنا

ا، سيداا  القيامة يوم وجل عز هللا على يقدم الكاتبون،  علماا  هللا آتاه ورجل المرسلين، يوافق حتى شريفا

ا، عليه وأخذ هللا، عباد على به فضن   الدنيا في ا، به واشترى طمعا ا  القيامة يوم يأتي فذلك ثمنا  ملجما

ا  هللا آتاه فالن، ابن فالن هذا: الخالئق رؤوس على مناد   ينادي نار، من بلجام  به فضن   الدنيا، في علما

ا، به وأخذ عباده، على ا، به واشترى طمعا  " . الناس حساب من يفرغ حتى فيعذب ثمنا

 . تقدمه ما على الجزاء خير عنا تعالى هللا جزاك

 doctortabletالجواب مشاركة كتبت بواسطة 
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 وهنا ، الخوف من نوع أصابني و ذكرته الذي الحديث عند توقفت أنني هي الحقيقة ، العزيز أخي

 ؟ نعلمه شيء كل على الحديث ينطبق هل أتساءل

 كيف تعرف وأنت ودب هب من لكل أضعه فهل ، والدواء الطب في العامة يعرفه ال ما أعرف مثال فأنا

 نيئويس من قبل من الطبية المعلومات استخدام سوء مدى بنفسي رأيت وقد استخدامه سيساء

 إال إليها وصلوا يكونوا أن االحوال من حال بأي يمكن ال معلومات لديهم ووجدت ، األدوية استخدام

 . خير هذا في فهل كذلك بارعون وصيادلة أطباء و بل ، صيادلة أو أطباء طريق عن

 يكون قد بعلم عليك أنعم هللا أن هنا والمقصود ، سعته من سعة ذو لينفق:  يقولون باهلل العارفون

 كما الحالية حالتنا في يعني ، به تنفعهم ولكن العامة أمام تضعه فال ، يقولون كما وهبيا أو لدنيا علما

 وال فيه تبذر ال رزق فهو به وخصك علم من هللا وهبك وما ، توصيات يضع حمادة الدكتور يفعل

 . أعلم هللا و بحقه ويقوم سيصونه أنه تضمن من به تخص ولكن للنهب تعرضه

=================== 

 ي :ه اليوم اوامر،  الهدف وحقق تفعل البيع امر عالعموم. .  السوق افتتاح موعد عن تاخرت اسف

 . الطريقة في  البحث يريد لمن وذلك،  14020 من والشراء،  14408 من البيع

=================== 

   doctortablet بواسطة كتبت مشاركة

 ما بعد اليوم آخر قرب آجي إني عملته اللي وده تعقيد ودون ببساطة هكد حضرتك من فهمته اللي هو

 لو ، عليهم الحسبة أعمل و مسجل لو أقل و مسجل هاي أعلى أجيب ، حركاته كل عمل الزوج يكون

 أحدد أعرف وهنا هابط أم صاعد كان لليوم االتجاه نشوف و نكمل يبقى األولية األرقام من طلعوا

 أمر أضع يبقى صاعد اتجاهه اليوم كان عنه تكلمت اللي السابق المثال وعلى ، المعلقة األوامر اتجاه

 يحترم السعر أن وبما الصفقة فيفتح التالي اليوم في هيرتفع السعر إن بمعنى البيع اتجاه يف معلق

 هذا ، يحب ما فين يروح حر هو هكد وبعد الربح جنيت أكون االرتداد هذا وفي منه فسيرتد الرقم هذا

 . خيرا هللا جزاك التقييم فأرجو اجتهادي
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 الخريطة سيعطيني التراصف فإن الصحيحة الطريقة تكون هللا شاء إن و حضرتك من فهمته ما أيضا

 7 الرقم إن بمعنى،  3 ثم 3 ثم 7 ثم 3 هو لليسار اليمين من التراصف مثالنا ففي ، للحركة المقبلة

 أنني أم الطريقة هي هذه هل. .  هابط اتجاه يعني 3 ـل ويروح 3 من جاي هو و حسبتنا في ظهر

 ىء .مخط

 الزوج حركة على الحسابات عملبا يان هو الصح لكن. .  فيك هللا بارك دكتور يا جيدة تفكيرك طريقة

 . هلل والحمد يظن تخيب لم االن حتى كريم وربك. .  السوق افتتاح مع االوامر واضع،  السابق لليوم

=================== 

 وصل حتى نقطة 17 صعد هولكن مباشرة 14408 من يهبط ان مفروض كان الزوج ان يناأر وكما

،  3= 34131 تراصفها 14425 النقطة وحتى،  نقطة 138 وهبط انهار عندها ومن 14425 النقطة

 . الدراسة يستحق الموضوع ان اعتقد ؟ عشوائية حركة او صدفة ايضا هذا هل

=================== 

 او،  هللا باذن 14011 سعر من دوالر اليورو شراء:  الخامسة التوصية. .  الرحيم الرحمن هللا بسم

 . التوفيق هللا نسأل. .   نقطة 50 والهدف،  14470 سعر من هبيع

=================== 

 doctortablet بواسطة كتبت مشاركة

 : الحساب عملية لتسهيل االرقام بين للتحويل صغير برنامج لسيادتكم مرفق. .  هللا بسم

numerimal.zip  (  ،الكتاب مع مرفق. ) 

=================== 

 الرد ويجب افكار بها الن المشاركات على االن الرد عن اعتذر. .  هوبركات هللا ورحمة عليكم السالم

 هللا باذن الغد صفقات،  هلل والحمد تتفعل لم االمس صفقات،  جدا مشغول ولالسف باستفاضة عليها

 . هللا باذن نقطة 50 والهدف،  14123 من الشراء،  14477 سعر من البيعي : ه
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=================== 

 الجديد اليوم في مفعلة وجدتها عدت عندما يانن اال امس يوم الصفقة تفعل عدم من الرغم على

 من بالتبريد ساقوم كنت عليا عكس لو حتى منها قريبة الجديد لليوم الشراء صفقة الن فتركتها

 نقطة 30 بربح وخرجت واحدة نقطة يعكس لم هلل والحمد ييخذلن لم السعر ان اال الجديد المكان

 . هلل والحمد

 

 االن حتى كاملة نقطة 50 بالفعل صعد الزوج ان بالرغم

 

=================== 

 هللا ونسأل،  14422 سعر من والبيع،  14063 سعر من الشراء،  هللا باذن الجديد اليوم صفقات

 . والسداد التوفيق

=================== 
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 اليورو حركة ان على يقو دليل هو تفعلها وعدم. .  هللا باذن يه كما معنا المعلقة االوامر مازالت

 معلق امر سنضع هللا وباذن،  الحذر ويجب وقوية مفاجئة حركة الى االن ويتجهز طبيعية غير دوالر

 . التوفيق هللا نسأل. .  نقطة 50 هللا باذن الهدف،  14362 سعر من بيع. .  جديد

=================== 

 المعلقة بالصفقات وللتذكير

 

=================== 

   عامر محمد بواسطة كتبت مشاركة

 . هللا افادكم الرد. .  ايه وال يتان ده الرقم هنشوف،  1.4135 من دوالر يورو بايع انا

 بالفعل وانا الموقف سيد فالبيع 14450 اسفل نحن طالما. .  اليورو وضع لك ساشرح الكريم ياخ

 14477 الحالية القمة وكسر واضح اغالق 14450 فوق اغلق اذا اما،  14444 سعر من بيع دخلت

 سابيع هعند ومن 14581 الشراء حالة في  المتوقع والسعر شراء الى العملية واعكس منها ساخرج

 قرر اذا هللا باذن مطمئن فهو 14450 اسفل نحن طالما الوضع اما،  نقطة 50 بهدف اخرى مرة

 لك وضحت اكون ان ارجو. .  14176 عند هللا باذن غدا هالي الوصول مايمكن فاقصى الهبوط الزوج

 . الصورة

=================== 

 brain2jene بواسطة كتبت مشاركة

 من ونريد ، الثنائية االرقام وهو اال جديد سر فيه الن عودته ويجب رهيب الموضوع هذا فعال

 ان نريد نقطة هناك لكن حاولت فقد ، اليومي للتداول االرقام استخراج كيفية لنا يشرح ان الدكتور

 . حمادة استاذ يا تحياتي. .  رب يا عليها يجاوبنا وياريت الدكتور يوضحها
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=================== 

   kimotop بواسطة كتبت مشاركة

 االرقام ولكن رائع يءش وهذا االرقام بعلم مهتم انك يبدو و الموضوع على شكرا بس اوي مفهمتش

 طلعلي لقيته واطرحه واجمعه شمعة ارقام في العب قعدت مرة وانا النهاية في لبعضها تؤدي كلها

 لنفس وصلت قبلها وال بعدها ةشمع وال لكن للسر وصلت اني افتكرت و بعدها يلال ةالشمع رقم

 ة .صدف طلع والموضوع النتيجة

 كمان يد الصدفة خد. .  صدفة تكون يمكن

 

،  360)  ببعضها يد االرقام عالقة وشوف،  نقطة 90 واستوب  نقطة 360 بهدف هنا من البيع

 . التوفيق وباهلل. .  االستوب اضعاف اربع هدف( ، 90

=================== 
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   youness29677 بواسطة كتبت مشاركة

 . مبدع مبدع مبدع. .  هللا تبارك هللا ماشاء

 رأس نموذج نرى ان هللا باذن اتوقع االرقام بهذه،  هللا عند من كله. .  ليالغا ياخ فيك هللا بارك

 ليالداي على مقلوب وكتفين

 

=================== 

 هللا باذن مبدأيا الصاعدة المتوقعة والنجمة
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=================== 

   السالحف بواسطة كتبت مشاركة

 . حمادة اخي الستوب ضربت ةالصفق هذه. .  حمادة اخي عليكم السالم
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 انها واقول ارفعها عشان الصفحة على بدور كنت هلس وهللا..   االستوب ضربت هلل الحمد تمام

 . االستوب اضعاف اربع هدفها اخرى بصفقة قريبا معوضة هللا شاء ان..   االستوب ضربت

=================== 

 السالحفبواسطة  كتبت مشاركة

 لرفع ةنسبالب.  . التعامل في ةعالي واخالق ، الرد في وادب اسلوبة  . . حماد اخي فيك هللا بارك

 للصفقات ةبالنسب ، هههه وببالش ةالخدم بهذه يقوم من فهناك ، نفسك تتعب ال ،ة الخاسر الصفقات

 . للجميع التوفيق هللا نسال.  .  رفعها في ةالمسوولي تتحمل ان عليك الرابحة

=================== 

 

 

 

 تم بعون هللا تعالى 

 المتداول العربيالموضوع في منتدى 

============ 

 دعوة لنا بظهر الغيب تكفي . . وشكرا

 


